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Varför nya riktlinjer från KDIGO och vad är nytt?

Nya data har tillkommit för SGLT2 hämmare och GLP-1 
antagonister (och mer är på gång…)

Uppdaterade riktlinjer för när behandling med SGLT2 
hämmare kan sättas in

Nya data och därmed även 
behandlingsrekommendationer för ny MRA 



Behandling av diabetes vid kronisk njursjukdom
- att minska riskerna för progress av njursjukdom och hjärt-kärlsjukdom



Kost vid diabetes och kronisk njursjukdom

Mat vid diabetes (SBU)
Övervikt - kalorirestriktion
Proteinintag
Salt
Kalium
Fosfat
B12/folsyra (metformin)
Essentiella aminosyror

https://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/mat-vid-diabetes/#:~:text=SBU%3As%20slutsatser.



Varför övervikt leder till njurskada
- att viktnedgång och obesitaskirurgi skyddar njurarna 

Hall JE, do Carmo JM, da Silva AA, Wang Z, Hall ME. Obesity, kidney dysfunction and hypertension: mechanistic links. Nat Rev Nephrol. 2019;15(6):367-85 Shulman A, Peltonen M, 
Sjostrom CD, Andersson-Assarsson JC, Taube M, Sjoholm K, et al. Incidence of end-stage renal disease following bariatric surgery in the Swedish Obese Subjects Study. Int J Obes
(Lond). 2018;42(5):964-73.
.



Behandling av diabetes vid kronisk njursjukdom
- RAS-blockad



Behandling med ACE hämmare (ACEh) 
eller en angiotensin II-receptorblockerare (ARB)

Vi rekommenderar behandling med ACE hämmare (ACEi) 
eller en angiotensin II-receptorblockerare (ARB) initieras hos patienter 
med diabetes, högt blodtryck, och albuminuri, 
och att dessa mediciner titreras till högsta godkända dos som tolereras (1B).

Monitorera förändringar i blodtryck, serumkreatinin och serum kalium inom 2–4 veckor 
efter initiering eller ökning av dosen av en ACEi eller ARB.

Fortsätt ACEi- eller ARB-behandling om inte serumkreatinin ökar med mer än 30 % 
inom 4 veckor efter påbörjad behandling eller en dosökning.

Rekommendera preventivmedel till kvinnor som får ACEi- eller ARB-behandling och 
sluta använda dessa medel hos kvinnor som överväger att bli gravida eller som blir 
gravida.

Hyperkalemi i samband med användning av en ACEi eller ARB kan ofta vara hanteras 
genom åtgärder för att minska serumkaliumnivåerna snarare än att minska dosen 
eller stoppa ACEi eller ARB omedelbart.



Hur behandla kronisk hyperkalemi?

”Läkemedelssanering”
Kostanamnes och kaliumreducerad kost 
(kostråd, dietistkontakt)
Loop-diuretika (furosemid)
Natriumbikarbonat (vid acidos)
Kaliumbindare 



Effekter av att stoppa ACEi eller ARB vid hyperkalemi



Behandling av diabetes vid kronisk njursjukdom
- SGLT2h



Tänkbara mekanismer för njurskyddande 
effekter av SGLT2-hämmare

RAVINDRAN AND MUNUSAMY J Cell Physiol. 2021;1–24. 



Hur fungerar samtidig RAS-blockad och 
SGLT2 hämning?

Pharmacological actions:

SGLT2 inhibition

Afferent constriction
A

Afferent Efferent Afferent Efferent

SGLT2 inhibition and 
RAS blockade

Afferent constriction and
Efferent dilation 

RAS blockade

Efferent dilation

B

C

Modified from Škrtić M, Yang GK, Perkins BA, et al. Characterisation of glomerular haemodynamic responses to SGLT2 inhibition in patients with type 1 diabetes and renal hyperfiltration. Diabetologia. 2014;57(12):2599-602.



.
Chertow GM et al. J Am Soc Nephrol. 2021;32:2352-2361.

Time, months

Placebo

Dapagliflozin

Stage 2/3 CKD

Stage 4 CKD

Between-group slope differencea Stage 4 CKD Stage 2/3 
CKD

Acute (2 weeks), mL/min/1.73 m2 -1.42b -2.56

Chronic (Week 2 and beyond), mL/min/1.73 
m2 1.82c 1.95

Total, mL/min/1.73 m2 1.23b 0.89
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Viktigaste studierna med SGLT2-hämmare för 
njurmedicinare

1. Study NCT03036150. ClinicalTrials.gov website. 2. Heerspink HJL et al. Nephrol Dial Transplant. 2020;35:274–282. 3. Perkovic V et al. N 
Engl J Med. 2019;380:2295-2306; 
4. Study NCT03594110. ClinicalTrials.gov website. 5. Study NCT02540993. ClinicalTrials.gov website. 6. Bakris GL et al. Am J Nephrol. 
2019;50:333-344.

SGLT-2i MRA

DAPA-CKD1,2

N = 4304
FIDELIO-DKD5,6

N = 5734

Primary 
Endpoint 

Patient 
Population

Secondary 
Endpoints 

• T2D
• eGFR ≥30 to <90 mL/min/1.73m2

• UACR >300 to ≤5000 mg/g

• T2D
• eGFR ≥25 to <60 mL/min/1.73m2

and UACR ≥ 30 to <300 mg/g and 
presence of diabetic retinopathy or
eGFR ≥25 to <75 mL/min/1.73m2

and UACR ≥300 mg/g 
and 

Intervention

Composite
• ≥50% sustained eGFR decline
• ESKD
• Renal or CV death

Composite
• Doubling of serum creatinine
• ESKD
• Renal or CV death

Composite
• Kidney failure
• ≥40% sustained eGFR decline
• Renal death

• Renal composite
• CV death or hHF
• All-cause death

• CV death or hHF
• CV death, MI, or stroke
• hHF
• Renal composite
• CV death
• All-cause death
• Composite of CV death, MI, stroke, hHF 

or hospitalization for UA

• Stroke or hHF 
• All-cause death
• All-cause hospitalizations
• ≥57% sustained eGFR decline,  

kidney failure or renal death
• UACR change from baseline

EMPA-KIDNEY4

N ~ 6000
CREDENCE3

N = 4401

• T2D and non-DM
• eGFR ≥20 to <45 mL/min/1.73m2

or ≥45 to <90 mL/min/1.73m2 and 
UACR ≥200 mg/g

Composite
• Kidney disease progression
• CV death

• CV death or hHF
• All-cause hospitalizations
• All-cause death
• Kidney disease progression
• CV death
• CV death or ESKD

• T2D and non-DM
• eGFR ≥25 to ≤75 mL/min/1.73m2

• UACR ≥200 to ≤5000 mg/g

Dapagliflozin vs Placebo

≥4 weeks stable on ACEi or ARB

Finerenone vs Placebo

≥4 weeks on ACEi or ARB

Canagliflozin vs Placebo

≥4 weeks stable on ACEi or ARB

Empagliflozin vs Placebo

On ACEi or ARB

Status
Completed Completed Ongoing

Est. Completion Date June 2022

Completed



Vilka patienter bör behandlas med SGLT2-h
- och vad ska man tänka på



Behandling av diabetes vid kronisk njursjukdom
- GLP1a



Tänkbara mekanismer för njurskyddande effekter
av GLP1a behandling

GLP-1 and the kidney: from physiology to pharmacology and outcomes in diabetes. Nat Rev Nephrol. 2017 Oct;13(10):605-628
Alicic RZ, Cox EJ, Neumiller JJ, Tuttle KR. Incretin drugs in diabetic kidney disease: biological mechanisms and clinical evidence. Nat Rev 
Nephrol. 2021 Apr;17(4):227-244

Hemodynamik

Njurskada



Ahmed M. Shaman. Circulation. Effect of the Glucagon-Like Peptide-1 Receptor Agonits Semaglutide and Liraglutide on Kidney 
Outcomes in Patients With Type 2 Diabetes: Pooled Analysis of SUSTAIN 6 and LEADER, Volume: 145, Issue: 8, Pages: 575-585, 
DOI: (10.1161/CIRCULATIONAHA.121.055459) 

Njureffekter av GLP1a



Behandling av diabetes vid kronisk njursjukdom
- MRAs



Tänkbara mekanismer för hjärt- och njurskyddande 
effekter av aldosteronhämning

Barrera-Chimal J, Lima-Posada I, Bakris GL, Jaisser F. Mineralocorticoid receptor antagonists in diabetic kidney disease –
mechanistic and therapeutic effects. Nat Rev Nephrol. 2021 Oct 21



Finerenon – en ny mineralokortikoid
receptorantagonist (MRA)

FIDELIO-DKD Investigators. Effect of Finerenone on Chronic Kidney Disease Outcomes in Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2020 Dec 3;383(23):2219-2229

Albuminuri

Kalium

Njurrelaterade utfallsmått



Behandling av albuminuri skyddar njuren…

All blodtrycksbehandling

ACE-h / ARB

Aldosteronhämmare

”Diabetesläkemedel” – SGLT2-h, GLP-1 agonister

Viktnedgång

Minskat saltintag

Kaliumbindare 



“Sick day protocol”-sätt ut dessa
läkemedel vid akut sjukdom

Down S (2020) How to advise on sick day rules. Diabetes & Primary Care 22: 47–8



SGLT2-hämmare 
eller Metformin? 

För att förebygga 
diabetes-

komplikationer

SMARTEST - SGLT2-hämmare eller Metformin som 
stAndaRdbehandling vid Tidig diabetES Typ 2 ?

En nationell registerbaserad randomiserad studie i ”real world”. 

Studien drivs på vårdcentraler och kliniker över hela Sverige. Den samordnas av Uppsala 
Universitet och sker i samarbete med Nationella Diabetesregistret (NDR).

Finansiering via offentliga forskningsmedel (Vetenskapsrådet, Hjärt-Lungfonden m fl)

Studiekooordinator: tel 018-611 43 72, 018-611 86 37
smartestkoordinator@akademiska.se

Hemsida: www.medsci.uu.se/smartest

mailto:smartestkoordinator@akademiska.se
http://www.medsci.uu.se/smartest


Tack!
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